ROMÂNIA
JUD E Ţ UL NEA M Ţ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HO TA R ÂR EA
Nr. 55 din 28.08.2020
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.300.000 lei, în
vederea realizării unui obiectiv de investiții de interes local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUD.NEAMŢ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele
ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ținând cont de prevederile din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de referatul de aprobare nr. 1087 din data de 04.08.2020 inițiat de către primarul
comunei și raportul de specialitate nr. 5.787 din data de 03.08.2020, întocmit de către contabilul
primăriei cu privire la necesitatea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
1.300.000 lei;
Văzând avizele celor 3 comisii de specialitate ale consiliului local,
Având în vedere HCL NR . 51 din 04.07.2016 privind implementarea proiectului „ÎNFIINŢARE
REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ ”, HCL NR. 53 DIN
31.07.2019 privind actualizarea cofinantarii de la bugetul local după încheierea contractelor de
achizitie în urma modificării Devizului general actualizat conform OUG nr. 114/2018 pentru investiția
„ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ” și
HCL NR. din 30.06.2020 privind actualizarea valorii totale, a cofinanțării și a Devizului general
pentru investiția „ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOLDOVENI,
JUDEŢUL NEAMŢ”
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. b, art. 139, alin (1) și alin (3) lit. b)
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, propun următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 1.300.000 lei, cu o maturitate de maxim 10 ani.
Art.2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor
publice de interes local „ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOLDOVENI,
JUDEŢUL NEAMŢ ”

Art.3. Din bugetul local al comunei Moldoveni se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menţionate la art. 1.
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a comunei Moldoveni următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau
completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al comunei Moldoveni;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de
rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5. Perioada de grație propusă pentru rambursarea împrumutului este de 2 ani de la semnarea
contractului de credit.
Art.6. Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al comunei Moldoveni.
Art.7. Se împuterniceşte primarul comunei Moldoveni să stabilească şi să aprobe orice alte
caracteristici ale finanţării bancare rambursabile, în funcţie de mediul economico-financiar, în
concordanţă cu necesităţile specifice ale obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate.
Art.8. Se împuterniceşte primarul comunei Moldoveni să semneze în numele şi pentru comunei
Moldoveni contractul de finanţare, acordul de garantare a finanţării rambursabile şi orice alte
documente necesare obţinerii şi derulării finanţării.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Moldoveni.
Art.10. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi
autorităţilor interesate.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Ioan CÂMPANU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

